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การวิิจััยและพััฒนา และการพััฒนาเทคโนโลยีีเป้้าหมาย
กองส่งเสริมการลงทุน 1-4

การวิิจััยและพััฒนา	

7.11 	กิิจการวิิจััยและพััฒนา
- อุุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีีชีีวภาพและการแพทย์์
- อุุตสาหกรรมที่่�ใช้้เทคโนโลยีีขั้้�นสููง
- อุุตสาหกรรมพื้้�นฐานและอุุตสาหกรรมสนัับสนุุน
- อุุตสาหกรรมสร้้างสรรค์์และดิิจิิทััล
- อุุตสาหกรรมอื่่�นๆ

พััฒนาเทคโนโลยีีเป้้าหมาย

8.1.1 	กิิจการพััฒนา Biotechnology
8.1.2 	กิิจการพััฒนา Nanotechnology
8.1.3 	กิิจการพััฒนา Advanced Material Technology
8.1.4 	กิิจการพััฒนา Digital Technology

สำำ�หรัับแจก ห้้ามจำำ�หน่่าย

(หน้้า 128)
(กองส่่งเสริิมการลงทุุน 1)
(กองส่่งเสริิมการลงทุุน 2)
(กองส่่งเสริิมการลงทุุน 3)
(กองส่่งเสริิมการลงทุุน 4)
(กองส่่งเสริิมการลงทุุน 4)

(หน้้า 130)

(กองส่่งเสริิมการลงทุุน 1)
(กองส่่งเสริิมการลงทุุน 3)
(กองส่่งเสริิมการลงทุุน 2 และ 3)
(กองส่่งเสริิมการลงทุุน 2 และ 4)
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การวิิจััยและพััฒนา และการพััฒนาเทคโนโลยีีเป้้าหมาย
กองส่่งเสริิมการลงทุุน 1-4
กอง
กำำ�กัับ
ดููแล

ประเภทกิิจการ

กลุ่่�มกิิจการ
และสิิทธิิ
ประโยชน์์

เงื่อนไข

ประเภทกิิจการที่่�ให้้การส่่งเสริิม

การวิิจััยและพััฒนา
1
2
3
4

7.11	กิิจการวิิจััยและพััฒนา
-	อุุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีี
ชีีวภาพและการแพทย์์
-	อุุตสาหกรรมที่่�ใช้้เทคโนโลยีีขั้้�นสููง
-	อุุตสาหกรรมพื้้�นฐานและ
อุุตสาหกรรมสนัับสนุุน
-	อุุตสาหกรรมสร้้างสรรค์์และดิิจิิทััล
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1. ต้้องมีีขอบข่่ายธุุรกิิจ ดัังนี้้�
1.1 การวิิจััยขั้้�นพื้้�นฐาน (Basic Research)
หมายถึึง การวิิจััย หรืือการค้้นคว้้า
เพื่่�อการค้้นพบองค์์ความรู้้�ใหม่่ที่่�มีี
คุุณค่่าทางวิิชาการ และองค์์ความรู้้�
นี้้�อาจนำำ�ไปสู่่�การใช้้ประโยชน์์หรืือ
แก้้ปััญหาในการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์
กระบวนการการผลิิต หรืือการ
ให้้บริิการในอนาคต
1.2 การวิิจััยประยุุกต์์ (Applied
Research) หมายถึึง การวิิจััยที่่�นำำ�
ความรู้้�พื้้�นฐาน มาประยุุกต์์ใช้้เพื่่�อ
แก้้ปััญหา หรืือพััฒนาองค์์ความรู้้�เพื่่�อ
ประโยชน์์ในเชิิงพาณิิชย์์ โดยมีี
วััตถุุประสงค์์เพื่่�อให้้ได้้ผลิิตภััณฑ์์
หรืือกระบวนการใหม่่ ทั้้�งนี้้�รวมถึึง
กิิจกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้อง เช่่น การคิิดค้้น
สููตร การออกแบบผลิิตภััณฑ์์ และ
การออกแบบกระบวนการผลิิตที่่�นำำ�
ไปสู่่�การใช้้ประโยชน์์ในเชิิง
อุุตสาหกรรม และเชิิงพาณิิชย์์
1.3 การวิิจััยพััฒนาระดัับนำำ�ร่่อง (Pilot
Development) หมายถึึง การขยาย
ขนาดการผลิิตที่่�เป็็นผลมาจากการ
วิิจััยขั้้�นพื้้�นฐานและการวิิจััยประยุุกต์์
เป็็นการทดลองผลิิตผลิิตภััณฑ์์
ต้้นแบบ (Prototype) และ/หรืือ
ทดสอบกระบวนการผลิิตในระดัับ
กึ่่�งอุุตสาหกรรม เพื่่�อวััตถุุประสงค์์ใน
การทดสอบตลาด และ/หรืือ เก็็บ
รวบรวมข้้อมููลสภาวะ ที่่�เหมาะสม
สำำ�หรัับการผลิิตผลิิตภััณฑ์์ เพื่่�อใช้้ใน
การออกแบบกระบวนการผลิิตใน
ระดัับอุุตสาหกรรม

A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน)
ส�ำหรับแจก ห้ามจ�ำหน่าย

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

A1

A 4 = 3 ปี
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กลุ่่�มกิิจการ
และสิิทธิิ
ประโยชน์์

เงื่อนไข
1.4 การวิิจััยพััฒนาเชิิงสาธิิต
(Demonstration Development)
หมายถึึง การวิิจััยพััฒนาที่่�นำำ�ผล
การวิิจััยพััฒนาระดัับนำำ�ร่่องมา
ขยายขนาด โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อ
ทดสอบกระบวนการผลิิตในระดัับ
อุุตสาหกรรม เพื่่�อยืืนยัันความ
น่่าเชื่่�อถืือของเทคโนโลยีี และ
กระบวนการผลิิต รวมทั้้�งสาธิิตให้้เห็็น
ถึึงความเสถีียรของกระบวนการ และ
ศัักยภาพการผลิิตเชิิงพาณิิชย์์ ทั้้�งใน
ส่่วนของการควบคุุมคุุณภาพและการ
ประเมิินต้้นทุุน
ต้้องเสนอรายละเอีียดเกี่่�ยวกัับขอบข่่าย
การวิิจััยและการพััฒนา จำำ�นวนนัักวิิจััย
ตามโครงการ ตลอดจนประวััติิการศึึกษา
และประสบการณ์์ของนัักวิิจััย
รายได้้ที่่�ได้้รัับการส่่งเสริิมให้้นัับรวมรายได้้
จากการจำำ�หน่่ายหรืือการให้้บริิการ ซึ่่�งเป็็น
ผลงานที่่�เกี่่�ยวกัับกิิจการที่่�ได้้รัับการส่่งเสริิม
โดยตรงหรืือนำำ�ไปผลิิตต่่อในเชิิงพาณิิชย์์
ไม่่ว่่าจะผลิิตเองหรืือว่่าจ้้างผู้้�อื่่�นผลิิต
หากตั้้�งอยู่่�ในเขตวิิทยาศาสตร์์และ
เทคโนโลยีีที่่�ได้้รัับการส่่งเสริิมหรืือได้้รัับ
ความเห็็นชอบจากคณะกรรมการ ให้้ได้้
รัับการลดหย่่อนภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล
สำำ�หรัับกำำ�ไรสุุทธิิร้้อยละ 50 เป็็นระยะ
เวลา 5 ปีี นัับแต่่วัันที่่�กำำ�หนดระยะเวลา
การยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลสิ้้�นสุุดลง
ต้้องมีีค่่าใช้้จ่่ายเงิินเดืือนของบุุคลากรด้้าน
วิิจััยและพััฒนาไม่่น้้อยกว่่า 1,500,000
บาทต่่อปีี โดยต้้องเป็็นการจ้้างงานใหม่่
หรืือมีีเงิินลงทุุน (ไม่่รวมค่่าที่่�ดิินและ
ทุุนหมุุนเวีียน) ไม่่น้้อยกว่่า 1,000,000 บาท
สามารถขอรัับสิิทธิิและประโยชน์์เพิ่่�มเติิม
ตามคุุณค่่าของโครงการ (Merit-based
Incentives) ได้้ โดยได้้รัับยกเว้้นภาษีี
เงิินได้้นิิติิบุุคคลรวมแล้้วไม่่เกิิน 13 ปีี

A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน)
ส�ำหรับแจก ห้ามจ�ำหน่าย

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

1to
4

A 4 = 3 ปี
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8.1 	กิิจการพััฒนาเทคโนโลยีีเป้้าหมาย
1. จะต้้องมีีขั้้�นตอนการพััฒนาเทคโนโลยีี
เป้าหมายที่ใช้เป็นฐานในกระบวนการผลิต
8.1.1 	กิิจการพััฒนา Biotechnology
หรือให้บริการในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
หมวด 8
8.1.2 กิิจการพััฒนา Nanotechnology
ตามที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
(ยกเว้นภาษี
8.1.3 	กิิจการพััฒนา Advanced
2. จะต้้องมีีการถ่่ายทอดเทคโนโลยีี โดย
เงินได้นติ บิ คค
ุ ล
Material Technology
ร่่วมมืือกัับสถาบัันการศึึกษาหรืือ
10 ปี
สถาบัั
น
วิิ
จั
ย
ั
ตามรููปแบบที่่
ค
�
ณะกรรมการ
8.1.4 	กิิจการพััฒนา Digital
ไม่จ�ำกัดวงเงิน)
กำำ
�ห
นด
เช่่น
Technol
o
gy
Research
Technology
Consortium เป็็นต้้น
3. หากตั้้�งอยู่่�ในเขตนวััตกรรมด้้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการ
ส่งเสริม หรือได้รับความเห็นชอบจาก
กรรมการ ให้ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้
นิตบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้จากการ
ลงทุนเพิ่มเติมอีก 2 ปี
4. สามารถขอรัับสิิทธิิและประโยชน์์เพิ่่�มเติิม
ตามคุุณค่่าของโครงการ (Merit-based
Incentives) ได้้ โดยได้้รัับยกเว้้นภาษีี
เงิินได้้นิิติิบุุคคลรวมแล้้วไม่่เกิิน 13 ปีี
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A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน)
ส�ำหรับแจก ห้ามจ�ำหน่าย

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

A 4 = 3 ปี

